Et mylder av
opplevelser spredt
over hele byen.
Helt gratis!

www.fredrikstad450.no | #kulturnattfredrikstad

PROGRAM

VELKOMMEN TIL
KULTURNATT FREDRIKSTAD 2017!
Byens mange kulturaktører vil også i år sette et stemningsfullt preg på byen vår

når vi inviterer til Kulturnatt Fredrikstad for tredje året på rad. Publikum får møte
byens rikholdige kulturliv på nye og utradisjonelle arenaer og vil også kunne oppleve
nasjonale og internasjonale artister og utøvere, samt få oppleve en av verdens største
seilskuter. Med både profesjonelle og amatører innen ulike sjangere presenteres en
blanding av utstillinger, konserter, vandringer og forestillinger som gir deg en gylden
anledning til å bli kjent med kulturlivet i Fredrikstad.

I år gir vi publikum også en ekstra mulighet til å bli kjent med byen på nye måter, der
vi blant annet inviterer til en magisk vandring i marka, med komponist og musiker
Nils Petter Molvær og Beate Schülers spektakulære lys- og lydinnstallasjon LUCID
DREAM. Det inviteres også til sirkusvandring på FMV med bl.a verdenskjente
Cirkus Cirkör og til en annerledes byvandring i Gamlebyen, Jugærbenken. I år vier
vi ellers en hel arena for ungdom, med Ung kulturnatt på Flesketorget, der Kulturetatens virksomheter flytter ut på gata. Maratonkonserten med byens kor og korps
kan regnes som en tradisjon når de for tredje året på rad inntar en av byens flotteste
konsertarenaer, Bibliotekets aula.

Kulturnatt har spennende program for alle! Ungdom, familier og barn, voksne, og
eldre kan velge ut sine favoritter. På nettsidene våre har du mulighet til å ta i bruk
det interaktive kartet og lage din egen kulturløype for kvelden.

Velkommen og nyt kulturnatten i Norges mest attraktive by,
Ole-Henrik
Holøs Pettersen
KULTURSJEF
FREDRIKSTAD
KOMMUNE

Åshild van Nuys
PROSJEKTLEDER
KULTURNATT
FREDRIKSTAD

TIPS TIL DEG
SOM SKAL PÅ KULTURNATT
I det digitale programmet på
www.fredrikstad450.no kan du
lage din egen Kulturnattløype
ved å legge til arrangementer i
din kalender.
Det blir et mylder av opplevelser,
så ta deg tid til å lese programmet
og sjekk ut det digitale kartet!
Vi har g jort det enkelt for deg å
se hva som skjer i hvert område.

Benytt g jerne anledningen til å
besøke arrangementer og steder
du ikke har vært før.
Bruk g jerne
#kulturnattfredrikstad
og #bykjærlighet
Sørg for å kle deg etter været
– mange arrangementer er
utendørs og natten er lang!

Følg med på arrangementet
Frederikfesten 2017: Kulturnatt
Fredrikstad på Facebook for
oppdateringer.

Med forbehold om endringer. Hold deg oppdatert
og se fullt program på www.fredrikstad450.no

Kulturnatt er et samarbeid mellom en rekke aktører i Fredrikstad og koordineres
av Kulturetaten i Fredrikstad kommune. Kulturnatten er et bidrag fra Fredrikstad
kommune til byjubileet Fredrikstad 450 år, og er en del av Frederikfesten 2017.

BJØRNDALEN,
FREDRIKSTADMARKA
ELVEPROMENADEN

FMV

GÅGATA

KRÅKERØY

LYKKEBERG
CICIGNON
BIBLIOTEKET
ISEGRAN
GAMLEBYEN

Digitalt program og
interaktivt kart finner du
på www.fredrikstad450.no

PRAKTISK
INFORMASJON
BILLETTER
Alle arrangementer under Kulturnatt
er gratis, men noen krever fysisk billett.
Se informasjon under hvert enkelt
arrangement.
Ved reservasjon g jennom Fredrikstad
Kino kan du hente billetter direkte i
billettluken, eller ringe billettluken
på telefon 69 30 60 90
– billettene må da hentes innen tre
dager fra du bestiller. Se
www.fredrikstadkino.no/kulturprogram
for mer informasjon.

PARKERING OG TRANSPORT
Parkering: Gratis parkering hverdager etter
kl. 14.00 og lørdager og søndager etter
kl. 09.00 i følgende p-hus: Apenesfjellet,
St. Hansfjellet, Stadion og Torvbyen (stengt
søndag).
Enkelte veier vil ha midlertidig skiltregulering og være midlertidig stengt
for trafikk.
Buss: Se bussruter på «ØstfoldReise»
(reiseapp), «ØstfoldBillett» (billettapp)
eller www.ostfold-kollektiv.no.

«Førstemann til mølla-prinsippet»
g jelder.

Ferge: Byfergene er gratis. Rutetider:
www.fredrikstad.kommune.no/byferga

Den enkelte arrangør står selv
ansvarlig for sitt arrangement.

Vi oppfordrer flest mulig
til å gå eller sykle.

FOR OPPDATERINGER, DIGITALT PROGRAM OG
UTFYLLENDE PRAKTISK INFORMASJON SJEKK:
www.fredrikstad450.no
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INNHOLD

FREDAG 15. SEPTEMBER
Oversikten er delt inn etter arrangementsområde.
BIBLIOTEKET		
Maratonkonsert i
Bibliotekets aula
Erling Andreassen
– Gamle bymiljøer i Fredrikstad

ARRANGØR		

SIDE

Fredrikstad musikkråd

10

Fredrikstad kommune/
ØKS/Fredrikstad bibliotek

11

Citadell Musica
Fredrikstad kommune, Kulturetaten
Den kulturelle spaserstokken
og Phønix selskapslokaler
Trad Session/Salsa Vida/
St. Croix-huset
Østfold kunstsenter

12
12

Østfold kulturutvikling
Fredrikstad kommune,
Friskliv og mestring

15
15

CICIGNON
Korkonsert på seilskuta MIR
Kolstad i russisk farvann
Dans på Phønix med
Fredrikstad Storband
Kulturnatt på St.Croix med
Bansal Band og Son Candela
Kulturnatt på
Østfold kunstsenter

13
13
14

FMV/KRÅKERØY
Night Sea Journey på FMV
Musikk som mestring + Bipolar
Superstar

ELVEPROMENADEN
Capture the Blue,
skulpturer på Fisketorvet
Tegneseriekurs
Åpning av Munch-punkt/konsert
Vandring i Munchs fotspor

GÅGATA		
450 minutter med salmer
Annsofi//JP Paulsen + Jerry Geraldi
Innsiden ut
- Blå Grottes utescene
Hryn av Karsten Brustad
på Verdensspeilet Kaffebar
Ode to a Traveller
Jubileums-flash mob
Rockabilly pop-up
ved den røde sofaen
Ung kulturnatt på Flesketorvet

LYKKEBERG		
450 minutter med salmer
Utstilling med grafikk av
Tor Lindrupsen
Offisiell åpning,
Lykkebergparken
Jubileumskonsert i domkirken
– Monteverdi og Palestrina
Park-konsert med
Musikkforeningen Viken
Parkverkstedet i Kirkeparken
Teaterpiknik i Lykkebergparken
Trykking av kumlokk v/rådhuset

ARRANGØR

SIDE

Torild Storvik Malmedal

16

Litteraturhuset
Torill Stokkan-Munchs Mødre
Torill Stokkan-Munchs Mødre

16
17
17

ARRANGØR

SIDE

Fredrikstad kirkelige fellesråd
Quality Hotel Fredrikstad
Blå Grotte m.fl

18
18

Christine Møklegaard/
Maiken M. Schau
Sara Enger Larsen/Fredrik Petrov
Fredrikstad Turnforening
Trond Zaathre/ProDJ Norge/
Planke-Swingen
Alle kulturetatens virksomheter,
Fredrikstad kommune

19
20
20
21
21
22

ARRANGØR

SIDE

Fredrikstad kirkelige fellesråd
No. 13 Contemporary

23
23

Kulturetaten,
Fredrikstad kommune
Det Norske Blåseensemble/
Fredrikstad 450 år
Musikkforeningen Viken

24

Hazel Barstow/
Marie Kadaa Hovden
FBUT/Fredrikstadungane/
Vindeleka
Aina Hartmann

25

24
25

26
26

GAMLEBYEN		
Utstillingen Bar 1567
Mitt Fredrikstad - Trykk!
- en elevutstilling/Den kulturelle
skolesekken
Blå! En ramsalt kulturnattforestilling på Kongens brygge
Distriktsdanseren på Gamlebyen
Kulturhus - en flamenco-monolog
Åpent modelljernbanesenter
Gullalderen i nordisk kunst
Jeg er Harold Pinter - på Teglhuset
Jugærbenken g jennom 450år en vandring i Fredrikstads historie
til FREDERIK

ARRANGØR

SIDE

Fredrikstad Museum
Fredrikstad kommune,
Kulturetaten, Østfold kunstsenter
Fredrikstad Museum
Studium Actoris/
Compagnia Cajka
Hanne M. Knutsen

27
27
28
28

Øyeblikk g jennom 450år
Vokalgruppen VOX
Den kulturelle motorvei:
Teatridimare – teater på havet
Familieverksteder i Qulthus
Åpent verksted hos Luna Smed

Gamlebyen Modelljernbanesenter 29
Atelier Gyllensten & Stahl
29
Caféteatret i Fredrikstad
30
Fredrikstad Museum
30
Caféteatret i Fredrikstad/
31
Fredrikstad kirkelige fellesråd
Kirketeatret Fredrikstad/
31
Kirkerådet
Fredrikstad Kino/Bakgaardsfilm
32
Mean Motion Resonance/
32
Dansekunst i Østfold/UiO
Atelier Gyllensten & Stahl
33
Vokalgruppen VOX/Mormors Café 33
Studium Actoris/
34
Compagnia Cajka
Kulturhuset Qulthus
35
Filip Michalik
35

FREDRIKSTADMARKA

ARRANGØR

SIDE

LUCID DREAM
- Kunstvandring i skogen

Fredrikstad 450 år/LUCID
DREAM/Østfold kulturutvikling

36

ANDRE STEDER

ARRANGØR

SIDE

Fredrikstad Ukulele Band på byferga
Stolpejakt i Fredrikstad

Holly Gruendyke
Fredrikstad Skiklubb

37
37

Lille-Lene – en fortelling om nåde
Utendørskino - Lange flate ballær
Mean Motion Resonance

MARATONKONSERT
I BIBLIOTEKETS AULA
Konsert
Arrangør: Fredrikstad musikkråd
Tid: 18.00 – 23:00
Sted: Fredrikstad bibliotek,
Bibliotekets aula
Passer for: ALLE
www.musikk.no/fredrikstad/aktiviteter/
maratonkonsert/

BIBLIOTEKET

Fredrikstad musikkråd har samlet noen av byens eminente kor, korps og
musikkforeninger til en helaften med musikk i Bibliotekets aula. Her kan du
selv velge om du vil nyte hele kvelden, få med deg noe eller kanskje komme
og gå underveis.
Program for kvelden (med forbehold om endringer):
ØSS Blanda Kor
Risiboys
Selbak Blandede Kor
Koriander
Trosvik Blandede Kor
Citadell Musica
Mannskoret Skiold
A!Choir
Musikkforeningen Viken
Hauge Musikkorps
Lisleby Musikkorps
Torsnes Brass
Konfransier: Heidi Nordby Henriksen
For nærmere informasjon om klokkeslett for de ulike konsertene
se program på nett.
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FREDAG 15. SEPTEMBER

ERLING ANDREASSEN
- GAMLE BYMILJØER
I FREDRIKSTAD
Vernissage og kunstutstilling
Arrangør: Fredrikstad kommune/Østfold
kunstsenter/Fredrikstad bibliotek
Tid: 13:30 – 24:00
Sted: Fredrikstad bibliotek, Overlyssalen
Passer for: ALLE
www.fredrikstadbibliotek.no

Bli kjent med byen g jennom maleriene til Erling Andreassen!

BIBLIOTEKET

Bymaleren Erling Andreassen (1920-2014) skildret historiske miljøer
fra Fredrikstad i godt over 60 år. I hans malerier og tegninger ivaretas
byhistoriske minner for ettertiden. Til sammen skapte han over 1000
tegninger, akvareller og oljemalerier med motiver fra gamle bymiljøer i
Fredrikstad. Utstillingen vil bestå av bilder eid av Fredrikstad kommune
og kunstverk som er lånt inn fra Erling Andreassens sønn, Ulf Schilling.
13:30 – ca. 14:00 Foredrag om Erling Andreassens bilder, med Svein
Skahjem – forfatter av boken Fredrikstad: bymiljøene som ble borte III
om Erling Andreassen og hans malerier.
(Se også s. 29 Frederikfesten)

Fullt program på: www.fredrikstad450.no

11

KORKONSERT PÅ
SEILSKUTA MIR
Kor
Arrangør: Citadell Musica
Tid: 18:15 – 18:45
Sted: Ombord STS Mir, Tollbodkaia
Passer for: ALLE
facebook.com/citadellmusica

CICIGNON

Kammerkoret Citadell Musica har g jort seg bemerket i kulturbildet i
Fredrikstad i mer enn 25 år. Under Kulturnatt stemmer de opp til korkonsert ombord den russiske fullriggeren MIR. Kjennetegnet av et allsidig,
utradisjonelt, temabasert repertoar, og bruk av visuelle virkemidler som
understøtter det musikalske uttrykket, favner koret bredt – fra klassiske
og jazzinspirerte sanger, til moderne vise- og poparrangementer.
Dirigent: Lars Tomtum

KOLSTAD I RUSSISK
FARVANN
Konsert
Arrangør: Fredrikstad kommune,
Kulturetaten
Tid: 19:00 – 19:30
Sted: Ombord STS Mir, Tollbodkaia
Passer for: ALLE
www.akselkolstad.com

Aksel Kolstad debuterte som pianist og komponist i Carnegie Hall, New York,
i 2010 med fullt hus og stående applaus. Siden har han reist verden rundt
som solist i tillegg til suksessen med sitt konsertgalleri Café de Concert på
Tjuvholmen i Oslo. TIME Magazine har omtalt ham som ”Quentin Tarantino
of classical music”. Han har holdt en rekke konserter i Russland, og allerede
som student skapte han stor oppmerksomhet (og diskusjon) i det klassiske
miljøet rundt musikk-konservatoriet i St.Petersburg.
12

FREDAG 15. SEPTEMBER

DANS PÅ PHØNIX
MED FREDRIKSTAD
STORBAND
Dans
Arrangør: Den kulturelle spaserstokken
og Phønix selskapslokaler
Tid: 15:00 – 18:00
Sted: Phønix Selskapslokaler,
Ferjestedsveien 17
Passer for: SENIORER
www.phonix.info
www.fredrikstad.kommune.no

KULTURNATT PÅ
ST. CROIX MED
BANSAL BAND OG
SON CANDELA

CICIGNON

Den kulturelle spaserstokken,
inviterer til dans på Phønix for
byens seniorer under den årlige
kulturnatten i Fredrikstad.
Fredrikstad Storband, frontet av
Det vil også være åpen kafé og bar.
vokalist Pål Johannessen, er invitert Ta på penstasen og sving deg i byens
til å underholde på ettermiddagen. flotteste dansestue!

Konsert
Arrangør: Trad Session, Salsa Vida
og St. Croix-huset
Tid: 20:00 - 01:30
Sted: St. Croix-huset
Passer for: VOKSNE, 18 år.
Servering.
www.kulturhusene.no/program/
kulturnatt-st-croix/

St. Croix-huset g jentar suksessen
med nachspiel som runder av
kulturnatten. I år blir det konsert
i regi av Trad Session med Bansal
Band som spiller musikk med basis
i nordindisk raga-tradisjon, og
anledning til å danse seg inn i kultur- Bansal Band på kaféscenen 20:00
natten til salsa-bandet Son Candela. Son Candela i storesalen 21:00
Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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CICIGNON

KULTURNATT PÅ
ØSTFOLD KUNSTSENTER
Kunstutstilling
Arrangør: Østfold kunstsenter
Tid: 12:00 – 22:00
Sted: Østfold kunstsenter
Passer for: ALLE
www.ostfold-kunstsenter.no
www.ostlandsutstillingen.no

ØKS viser Østlandsutstillingen i hele huset med utvidet åpningstid.
Utstillingen er en årlig landsdelsutstilling som formidler samtidskunst
fra og på Østlandet. I år presenters 25 kunstnere med 45 verk
– fra malerier, tekstiler, installasjoner og tegninger, til videoer.
16:00 Performance med Franzisca Siegrist. Absurditet og poesi
møtes og tar for seg emner fra hverdagen og samfunnet.
17:00 - 18:00 Møt to av kunstnerne - Brita Been og Kristin Romberg
- til kunstnersamtale og omvisning i utstillingen.
(Se også s. 28 Frederikfesten)
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FREDAG 15. SEPTEMBER

NIGHT SEA
JOURNEY PÅ FMV

I samarbeid med Fredrikstad
kommune, Fredrikstad 450 år,
og Jotne Eiendom.
(Se også s. 26 Frederikfesten)

MUSIKK SOM
MESTRING

KRÅKERØY

En poetisk sirkusvandring i måneskinn
der historiene møter havet på det som
tidligere var FMV. Verdenskjente Cirkus
Cirkör, nysirkuskompaniene fra Fredrikstad; Det lille mekaniske loppesirkuset
og Abaris, samt studenter fra scenografilinja ved HiØ Akademi for scenekunst,
har skreddersydd en kunstvandring
g jennom industrielle ruiner som
forvandles til et mytologisk landskap.

Kunstvandring
Arrangør: Østfold kulturutvikling
Tid: 20.30 – 23:00
Sted: FMV, Dokka 1c
Passer for: FRA 8 ÅR
www.kulturutvikling.no
Billetter må reserveres i forkant og
hentes i luka på Fredrikstad Kino.
NB! Vandringen går g jennom
inne- og utearealer som ikke
oppfyller kravene til universell
utforming.

+ BIPOLAR SUPERSTAR

Friskliv og mestring har siden 2014
tilbudt musikkterapi for mennesker
med utfordringer innen psykisk helse
og rus. Noen av deltakerne ønsker her
å vise frem musikk de har jobbet med,
og hvordan dette kan fremme helse,
felleskap og livsglede. Tilrettelagt av
musikkterapeuter. Kvelden avrundes
av albumaktuelle Bipolar Superstar.

Konserter
Arrangør: Fredrikstad kommune,
Friskliv og mestring
Tid: 17:00 – 19:30
Friskliv og mestring.
19:30 – 20:30
Bandet Bipolar Superstar (rock)
Sted: Værstetorvet
Passer for: ALLE
www.helsehusetfredrikstad.no
www.bipolarsuperstar.no

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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CAPTURE THE BLUE,
SKULPTURER PÅ
FISKETORVET
Utstilling
Arrangør: Torild Storvik Malmedal
Tid: 15. - 30. september
Sted: Fisketorvet
Passer for: ALLE
www.arttorild.com

ELVEPROMENADEN

Vandreutstillingen Capture the blue g jør et stopp innom
Fredrikstad på sin ferd fra Svalbard i nord til Antarktis i sør. Storvik
Malmedals skulpturer er en refleksjon av naturen og livet som omgir
henne - kraftfulle snødekte fjell, blå isbreer og nordlyset gir inspirasjon
til komposisjonene i hvit marmor og glass. Et vakkert musikkstykke
– komponert av Jan Erik Syversen fra Fredrikstad – følger utstillingen.

TEGNESERIEKURS
Kurs
Arrangør: Litteraturhuset
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Litteraturhuset (Sal: Ompalompaland),
Passer for: FRA 10 ÅR
www.litthusfred.no & www.tegneseriekurs.no
NB! Påmelding til kurset g jøres ved å sende mail
til post@litthusfred.no Begrenset antall plasser.

Har du en tegneserieide? Er du glad i å tegne og fortelle historier? Bli med
på tegneseriekurs! I løpet av et par timer lærer du tegne egne seriefigurer
og skrive et lite tegneseriemanus under Kulturnatt 2017. Tegneserieskaper
Tore Strand Olsen lanserer boka Tegn Serier og holder kurs. Tidligere har
han gitt ut bøkene Tegneserienes Historie og Jeg, Arne Næss. Han tegner
serien Ørn Bjørn & Jørn i bladet Rutetid.
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FREDAG 15. SEPTEMBER

ÅPNING AV
MUNCH-PUNKT
Utstilling/Konsert
Arrangør: Torill Stokkan – Munchs Mødre
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Fabel
Passer for: ALLE
www.torillstokkan.no
www.litthusfred.no

VANDRING I
MUNCHS FOTSPOR
Historisk vandring
Arrangør: Torill Stokkan – Munchs Mødre
Fredrikstad kommune, Kulturetaten
Tid: 19:30 (varighet ca. en time)
Sted: Blomstertorvet v/ Litteraturhuset
Passer for: ALLE
www.torillstokkan.no & www.litthusfred.no

ELVEPROMENADEN

I samarbeid med Litteraturhuset og Fabel åpnes byens permanente Munchpunkt, hvor Edvard Munchs tilknytning til Fredrikstad vises i tekst og bilder.
Forfatter Andrew J. Boyle holder foredrag om vennskapet mellom Edvard
Munch og komponisten Frederick Delius som bygger på Boyles nye bok
Delius and Norway. Koret Madrigalia holder minikonsert med toner fra
middelalderen, madrigaler, georgiansk sang og gamle norske folkesanger.

Torill Stokkan inviterer til historisk vandring i Edvard Munchs fotspor i
tilknytning til åpningen av byens Munch-punkt under Kulturnatt. Du vil få
høre om Edvard Munchs tilknytning til Fredrikstad. Avsluttes ved Glemmen
kirke hvor Munchs foreldre giftet seg. Oppmøte Blomstertorvet.
Løype: Blomstertorvet/Litteraturhuset - Storgata 26 - Glemmen kirke.
Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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450 MINUTTER
MED SALMER
Konsert
Arrangør: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Tid: 16:30 - 24:00
Sted: Rådhustrappen - Gågata
- Glemmen Kirke
Passer for: ALLE
www.kirkemusikkfredrikstad.no
(for detaljert program)

GÅGATA

Kantorene og kirkekorene i Fredrikstad går sammen om en storsatsning på
salmesang. Salmemaratonet starter på rådhustrappa (se s. 23, Lykkeberg).
Syngende vandrer man g jennom gågata til Glemmen kirke der byens kirkekor, solister m.fl. fortsetter g jennom kvelden. Det hele munner ut i et stort
felleskor, som sammen med blåsere setter et mektig punktum ved midnatt.
Man kan komme når man vil – og g jerne bli med å synge!
Konsert
Arrangør: Quality Hotel Fredrikstad
Tid: 22:00
Sted: Quality hotel, kafeen i 1.etasje
Passer for: ALLE
www.nordicchoicehotels.no
facebook.com/annsofijppaulsen

ANNSOFI // JP PAULSEN + JERRY GERALDI
Annsofi er «den lille jenta med den store stemmen» som sjarmerte hele
Norge da hun sang seg til finalene i X Factor og MGP. JP Paulsen utg jorde
halvparten av Kelner, som ble spilt på radio i 5 kontinenter. Han har som
låtskriver vært involvert i over 40 utgivelser, og jobbet med noen av Norges
fremste artister. Sammen har de opptrådt på alt fra Nobels Fredssenter til
Telenor Arena. Under Kulturnatt inntar de scenen med den amerikanske
munnspillvirtuosen Jerry Geraldi.
18

FREDAG 15. SEPTEMBER

INNSIDEN UT – BLÅ GROTTES UTESCENE

Program for kvelden:
Kaos Sang og Teater 17:00
Kulturhuset EKKO m/musikere
og solister 18:00
Mannskoret Skiold 19:00
Borge Musikkorps 19:30
Jørgen Lund Karlsen m/DJ
21:00 – 23:00
Med forbehold om endringer. Se
program på nett for oppdateringer.
Kaos Sang og Teater åpner med
utdrag fra deres James Bondinspirerte musikalkomedie Jula varer
evig – et stykke med humor der
Jane Blond må prøve å redde jula.

Lokale kor fører kvelden videre;
Kulturhuset EKKO sprer musikkglede til alle med sine engasjerte
musikere og solister, og Mannskoret
Skiold fra Gressvik viser - under
ledelse av deres dirigent og
musikalske leder Lars Tomtum
- spennvidden i sitt repetoar.
Det trendsettende janitsjarkorpset
Borge Musikkorps, anført av dirigent
Frode Amundsen, gir publikum gode
og minneverdige musikkopplevelser
av høy kvalitet. Den anerkjente
Fredrikstad-saksofonisten Jørgen
Lund Karlsen – kjent fra blant annet
The Voice og VG Lista, og som solist
med KORK – fører i samspill med
DJ feiringen videre ut i natten.

GÅGATA

Teater/Konsert
Arrangør: Blå Grotte m.fl.
Tid: 17:00 – 23:00
Sted: Utenfor Blå Grotte
Passer for: ALLE
www.kulturhusene.no

Det blir hyggelig lounge med
servering utendørs i smuget
mellom Blå Grotte og rådhuset.

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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HRYN AV
KARSTEN BRUSTAD
Konsert
Arrangør: Christine Møklegaard/
Maiken M. Schau
Tid: 18:45 (varighet ca. 10 minutter)
Sted: Verdensspeilet Kaffebar
Passer for: ALLE

GÅGATA

Hryn er norrønt og betyr klingende, strømmende. Samtidskomponisten
Karsten Brustads verk fremføres av Maiken M. Schau, Christine Møklegaard og fløytister fra kulturskolen i Fredrikstad. Under Kulturnatt vil også
fløytister fra kulturskolen i Sarpsborg være del av fløyteensamblet, sammen
med deres lærer Marianne Aarum. Komposisjonen innehar dynamiske
og klanglige kontraster, fra det sarte pianissimo til det mer perkusive
og utagerende.

ODE TO A TRAVELLER
Dans
Arrangør: Sara Enger Larsen/
Fredrik Petrov
Tid: 18:00 og 21:00 (varighet ca. 10 min)
Sted: Ved den røde sofaen i Gågata
Passer for: ALLE
www.dansiostfold.no

Sara Enger Larsen og Fredrik Petrov er en nyklekket duo med utgangspunkt i dans, men som utforsker det sjangerløse og fusjonen mellom ulike
uttrykksformer. Utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo jobber de freelance
med egne og andres prosjekter. For arbeidet med soloen som fremføres to
ganger under Kulturnatt mottok Sara i år stimulansemidler fra Dansekunst
i Østfold. Stykket er et work in progress, hvor Sara og Fredrik utforsker
mennesket og dets vaner, tilstander og instinkter på både godt og vondt.
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JUBILEUMS
-FLASH MOB
Turn
Arrangør: Fredrikstad Turnforening
Tid: Mellom 17:00 og 20:00
Sted: Torvbyen, Gågata, Flesketorvet
Passer for: ALLE
www.fredrikstadturn.no

Se opp for Fredrikstad Turnforenings spreke instruktører og gymnaster,
som g jennom en livlig jubileums-flash mob vil dele dans, akrobatikk og
idrettsglede med alle publikummere i bykjernen! Under Kulturnatt vil du
kunne oppleve Turnforeningens dynamiske opptreden både i gågata, på
Flesketorvet og på Torvbyen kjøpesenter.

Stunt
Arrangør: Trond Zaatreh/
ProDJ Norge AS/Planke-Swingen
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Ved den røde sofaen i Gågata
Passer for: ALLE
www.rockabillyminifestival.com

GÅGATA

ROCKABILLY POP-UP

Ved den røde sofaen i Gågata blir det under Kulturnatt innslag fra
kommende Rockabilly Mini Festival, utstilling av AmCar og danseoppvisning
med Planke-Swingen. Trond Zaatreh er mannen bak Rockabilly Mini
Festival som planlegges mai/juni 2018, og ønsker at festivalen skal bli et
årlig treffpunkt på Sellebakk.

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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UNG KULTURNATT
GÅGATA

Ungdomsarena
Arrangør: Alle kulturetatens virksomheter, Fredrikstad kommune
Tid: 17:00 – 22:00
Sted: Flesketorget (området utenfor Kaffebrenneriet/Chow Burgers)
Passer for: ALLE/UNGDOM
www.fredrikstad.kommune.no/ung

Flesketorget forvandles til en livlig arena med et fullspekket aktivitetsprogram med og for byens unge. Her vil det finnes noe for alle; enten du
ivrer etter action, er klar for en kveld med konserter og DJs, har lyst til å
sjekke ut biblioteksloungen, eller vil oppleve og diskutere gaming, kunst
og idrett med gamle og nye venner.
Få med deg skateshow, flashmob, dans og konserter med bl.a Kulturskolens
elever, og Ung Scene med lokale artister. Du kan også se frem til til en
forestilling med samtidsdans av Østfold dansekompani og animasjonsfilm fra
Skjeberg Folkehøgskole. Kulturetaten (St.Croix-huset, Fritid i Fredrikstad,
Kulturskolen, Fredrikstad Kino - Fredrikstad Sci-fi Festival, Fredrikstad
bibliotek og Virksomhet idrett) flytter ut på gata og inviterer i samarbeid
med OBOS til en innholdsrik og sammensatt feiring.
Mer informasjon og detaljer i program på nett.
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450 MINUTTER
MED SALMER
Konsert
Arrangør: Fredrikstad kirkelige fellesråd
Tid: 16:30
Sted: Rådhustrappen
Passer for: ALLE
www.kirkemusikkfredrikstad.no
for detaljert program

UTSTILLING MED
GRAFIKK AV TOR
LINDRUPSEN

LYKKEBERG

Kantorene og kirkekorene i Fredrikstad går sammen om en storsatsning på
salmesang. Salmemaratonet starter på rådhustrappa der flere barne- og
ungdomskor tilknyttet Den norske kirke samles til et felles kor og synger
sammen med klokkespillet i rådhustårnet. Syngende vandrer man g jennom
byen til Glemmen kirke (se s. 18, Gågata).

Salgsutstilling
Arrangør: No13 Contemporary
Tid: 15:00 – 22:00
Sted: No13 Contemporary
- Hans Jacob Nilsens gate 13
Passer for: ALLE
www.no13contemporary.blogspot.no

Parallelt med en omfattende merittliste av utsmykninger i offentlige rom,
bygg og kirkerom, holder Tor Lindrupsen aktivt en utstrakt grafikkproduksjon. No13 Contemporary – galleri og prosjektrom for samtidskunst
og kunsthåndtverk – ønsker å invitere til dialog med tilfeldig forbipasserende
eller et nysg jerrig oppsøkende kunstpublikum, og viser en utstilling med et
spennende utvalg av Lindrupsens arbeider fra de siste 10 år.
Fullt program på: www.fredrikstad450.no

23

OFFISIELL ÅPNING
Åpningsarrangement/Konsert
Arrangør: Kulturetaten,
Fredrikstad kommune
Tid: 17:30
Sted: Lykkebergparken
Passer for: ALLE
www.fredrikstad.kommune.no

Offisiell åpning av årets Kulturnatt ved ordfører Jon-Ivar Nygård.
I anledning 450-årsjubileet hylles byen med blant annet The Bells av
William Byrd (1540-1623) arrangert og fremført av klokkenist Vegar
Sandholt fra klokketårnet i rådhuset i samspill med domkirkens klokker!
Velkommen til offisiell åpning!

LYKKEBERG

JUBILEUMSKONSERT
med Monteverdi og Palestrina,
Det Norske Blåseensemble,
Borg Vokalensemble og solister
Konsert
Arrangør: Det Norske Blåseensemble
og Fredrikstad 450 år
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Fredrikstad domkirke
Passer for: ALLE
www.dnbe.no/konserter
24

Norges eldste kulturinstitusjon,
Det Norske Blåseensemble, hedrer
byjubilanten g jennom verk av en
annen 450-årsjubilant; renessansemester Claudio Monteverdi. I
tillegg spilles et verk komponist
Giovanni Pierluigi da Palestrina
skrev for nøyaktig 450 år siden.
Ensemblet er forsterket av Borg
Vokalensemble ledet av Tore Erik
Mohn. Dansekunst i Østfold deltar
også med profesjonelle dansere.
Solister: Berit Nordbakken Solset
og Marianne Beate Kielland.
Spillende leder: Stian Aareskjold.
Billetter til konserten på Kulturnatt er
gratis, men kan reserveres i forkant og
hentes i luka på Fredrikstad Kino.

FREDAG 15. SEPTEMBER

PARK-KONSERT

MED MUSIKKFORENINGEN VIKEN
Konsert
Arrangør: Musikkforeningen Viken
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Paviljongen i Kirkeparken
Passer for: ALLE
www.mfviken.no

PARKVERKSTEDET
Teater/Billedkunst
Arrangør: Hazel Barstow/
Marie Kaada Hovden
Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Lekeplassen i Kirkeparken
Passer for: BARN

LYKKEBERG

Velkommen til park-konsert! Musikkforeningen Viken presenterer et
variert program i Kirkeparkens paviljong denne kveldstimen. Det
tradisjonsrike janitsjarkorpset fra Gressvik byr på et flott utvalg av både
marsjer, svisker og klassiske stykker. Bli med på en musikalsk time med
Musikkforeningen Viken.

Hazel og Marie inviterer barn i alle aldre til lek og moro med Parkverkstedet
i Kirkeparken. De er begge utdannet fra HiØ Akademi for Scenekunst,
og med Parkverkstedet undersøker de tilfeldige møter med publikum.
Her blir det eksperimenter og lek med materialer, form og bevegelse.
Hva slags nye steder og opplevelser kan oppdages og lages sammen?
Hvilke nye tema springer ut fra dette og hva kan vi lære om verdier vi
ønsker mer av? (Se også s. 31 Frederikfesten)

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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TEATERPIKNIK
Teater
Arrangør: Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater/Fredrikstadungane/Vindeleka
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Lykkebergparken
Passer for: ALLE
fbut.no & vindeleka.no
fredrikstadungane.no

LYKKEBERG

Alle byens tre etablerte barnetatre samles under Sceneteppe for å avholde
en unik teateropplevelse i Lykkebergparken. To timer med musikk, fart
og spenning markerer bredden og gleden med teater for og med barn og
ungdom. Det vises utdrag fra Olsenbanden Jr. på Sirkus, Kong Frederiks
tidsmaskin og Den Lille Havfuen. Som publikummer vil du i tillegg kunne
bestille sanger fra en meny, og få en flott egen live-opptreden der du sitter.
Ta med pledd og piknik-kurv!

TRYKKING AV
KUMLOKK
Kunst
Arrangør: Aina Hartmann
Tid: 18:00, 19:00 og 20:00
Sted: Utenfor rådhuset
Passer for: ALLE
www.ainahartmann.no

Kunstner og møbeltapetserer Aina Hartmann fra Oslo har reist rundt til
kommuner i Norge og trykket kumlokk. Det er noe eget med disse lokkene
som vi går over - de bærer på historie og kunnskap – og dette ønsker
Hartmann å trekke frem. På kulturnatten trykker hun i tre omganger, som
en forlengelse av arbeidet. Kom og vær vitne til et eventyrlig kunst-stunt.
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BAR 1567
Utstilling
Arrangør: Fredrikstad Museum
Tid: 12:00 – 21:00
Sted: Tøihuset
Passer for: ALLE
www.ostfoldmuseene.no

MITT FREDRIKSTAD
– TRYKK!
Elevutstilling
Den kulturelle skolesekken Fredrikstad

www.ostfold-kunstsenter.no
www.ostfoldmuseene.no

GAMLEBYEN

Opplev Museets nye byutstilling. Bar 1567 består av seks unike fortellinger
om byens innbyggere fra 1567 til vår egen tid, fortalt på en måte som
begeistrer barn som voksne. Møt oppdageren Jens Munk, heksa Anne
Rimer, adelsmannen John Caspar de Cicignon, handelsmannen Peter Bull,
Madam Guldberg og FMV-arbeideren. «En historisk appetittvekker på
Fredrikstad Museum» (Fredriksstad Blad). (Se også s. 28 Frederikfesten)

Arrangør: Fredrikstad kommune/Østfold
kunstsenter/Fredrikstad Museum
Tid: 12:00 – 21:00
Sted: Fredrikstad Museum, Tøihuset
Passer for: ALLE

Gjennom Den kulturelle skolesekken i samarbeid med Østfold kunstsenter, har flere av Fredrikstads 6. klassinger våren 2017 laget kunstneriske
trykk med motiv fra byen vår. En dag på grafisk verksted med veiledning
av billedkunstner Hege Liseth har resultert i 185 flotte verk som stilles ut
på Fredrikstad Museum. Elevene har jobbet med den grafiske dyptrykksteknikken koldnålsradering, hvor de har laget tegninger i zinkplater ved
å risse spor med en koldnål. (Se også s. 28 Frederikfesten)
Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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BLÅ! EN RAMSALT
KULTURNATTFORESTILLING

GAMLEBYEN

Skip o hoi! Sett sjøben, din
landkrabbe! På bryggekanten,
langs rekka til den sjarmerende
seilskuta Anna Minde samler
Studium Actoris fra Fredrikstad
og Compagnia Cajka fra Sardinia
til en fest av en forestilling. La
deg rive med av humoristiske og
tragiske historier, sang, musikk og
stormfull dramatikk som knytter
seg til de store blå hav.

Teater
Arrangør: Studium Actoris
og Compagnia Cajka
Tid: 21:30 – 22:10
Sted: Kongens brygge med
skuta Anna Minde
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
Språk: norsk, engelsk og italiensk
www.studiumactoris.no
www.teatridimare.com

Etter forestillingen inviteres det
til kunstnersamtale og servering
av tradisjonell fiskesuppe fra
Sardinia på Teglhuset (se s. 34).

DISTRIKTSDANSEREN

- en flamenco-monolog

Dans
Arrangør: Hanne M. Knutsen
Tid: 18:30 – 19:25
Sted: Gamlebyen Kulturhus
Passer for: ALLE
www.hmkscene.no/sceniske-produksjoner

En danseforestilling om å være i en skapende prosess og om behovet for å
fortelle om det som ikke har ord. Med Hanne M. Knutsen - dansekunstner
spesialisert i å blande uttrykkene flamenco og samtidsdans. Regi av Kjersti
Elvik kjent fra Snøfall - en av norges mest profilerte skuespillere med 25-års
erfaring som profesjonell utøver, aktiv instruktør de siste 5 årene. Åpen kafé.
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ÅPENT MODELLJERNBANESENTER
Museum
Arrangør: Gamlebyen Modelljernbanesenter
Tid: 11:00 – 20:00
Sted: Gamlebyen Modelljernbanesenter
Passer for: ALLE
www.gbmj.no

GULLALDEREN I
NORDISK KUNST
Salgsutstilling
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl
Tid: 18:00 – 23:00
Sted: Det gamle Raadhus
- Kirkegaten 27, ved Kongens torv
Passer for: ALLE
www.elisabethgyllensten.no
www.geirstahl.no

GAMLEBYEN

Kom og opplev Norges største modelljernbaneutstilling! Gamlebyen
Modelljernbanesenter har etablert seg som en av de største attraksjonene
i Fredrikstad, og åpner dørene gratis for publikum under Kulturnatt.
Oppdag tog og skinnegang i et stort landskap som skildrer bymiljø, landlige
omgivelser og storslagne naturdioramaer som fyller 400 kvm. Bebyggelse,
biler, folk og dyr, alt i skala 1:87! (Se også s. 29 Frederikfesten)

Under Kulturnatt og byens 450-års jubileum feirer Det gamle Raadhus
sine 250 år med jubileumsutstillingen Gullalderen i nordisk kunst med blant
annet originalarbeider av Chr. Skredsvig, Th. Kittelsen, Anders Zorn, Carl
Larsson, Peder Ilsted, Michael Ancher m.fl. I sidebygningen - den gamle
stallen til Raadhuset – viser Gyllensten og Stahl egne malerier. Her kan du
også oppleve byens gamle g jeldsfengsel. (Se også s. 28 Frederikfesten)
Fullt program på: www.fredrikstad450.no

29

JEG ER HAROLD
PINTER
Teater
Arrangør: Caféteatret i Fredrikstad
Tid: 20:00 – 21:00
Sted: Teglhuset – Kirkegaten 31
Passer for: VOKSNE
facebook.com/cafeteatretfredrikstad

GAMLEBYEN

Caféteatret ønsker å være et litterært så vel som scenisk pusterom for
alle som setter pris på det dramatiske teater. Teaterlegende og nobelprisvinner i litteratur Harold Pinter (1930 – 2008) ser i dette stykket av Thor
Rummelhoff tilbake på livet mens han forbereder nobeltalen: evakuering i
barndommen, utrygghet som jødisk gutt, militærnekting, kvinner, teater,
suksesser, sykdom - og bevissthet om sammenhengen mellom kunst,
sannhet og politikk… og erotikk. Regi av Rummelhoff/Korsgaard.

JUGÆRBENKEN
GJENNOM 450 ÅR

- En vandring i Fredrikstads historie

Historisk vandring
Arrangør: Fredrikstad Museum
Tid: 18:00 og 20:00 (varighet ca. en time)
Sted: Oppmøte Fredrikstad museum,
Tøihuset, vis a vis kirken
Passer for: ALLE
www.ostfoldmuseene.no/avdelingene/
fredrikstad-museum

Bli med på byvandring med Fredrikstads anerkjente historiker og arkivar
Trond Svandal g jennom Gamlebyen. Hva er historie og hva er oppspinn?
Trond tar deg med til byens “jugærbenker” og forteller kjente og ukjente
historier fra byen vår. Underveis møter du sladrehanker som forteller
historien slik du aldri har hørt den før.
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TIL FREDERIK
Teater
Arrangør: Caféteateret i Fredrikstad/
Fredrikstad kirkelige fellesråd
Tid: 18:00 – 18:30
Sted: Utenfor Østre Fredrikstad kirke
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
facebook.com/cafeteatretfredrikstad

Urpremiere 9. september.

LILLE-LENE

- En fortelling om nåde
Teater
Arrangør: Kirketeatret Fredrikstad/
Kirkerådet
Tid: 19:00 – 20:00
Sted: Østre Fredrikstad kirke
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
www.kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/
forestillinger-om-nade

GAMLEBYEN

til FREDERIK dreier rundt hovedbegivenhetene i livet til kongene
Christian III og Frederik II - henholdsvis møtet og livslang kontakt med
Martin Luther i Worms og den nordiske sjuårskrigen. Stykket av Thor
Rummelhoff starter som en komedie, men ender opp i dypt alvor som
kretser om menneskenes etiske ansvar. Overfor enhver omstendighet står
mennesket til ansvar og kan ikke g jemme seg i mengden eller bak autoriteters utsagn. Med Kai Helge Hansen, David Dutheil og Sofie Grahn.

Monologen Lille-Lene med Kari Jenseg er en av forestillingene som er valgt
ut til markeringen av reformasjonsjubileet. Kirketeatrets produksjon i regi
av Thor Rummelhoff er historien om å bli tatt hånd om når en har falt og
ikke makter å reise seg, om en gud som tenker annerledes enn menneskene.
Stykket berører utstøtte menneskers kamp mot autoriteter, ansvar for eget
liv, oppbrudd, tro, framtidshåp og kjærlighet. Urpremiere 9. september.
Fri entré – billetter på sms 412 51 870 og ved inngangen.
Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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LANGE FLATE BALLÆR
Utendørskino
Tittel: Lange flate ballær
Arrangør: Fredrikstad Kino og
Bakgaardsfilm
Tid: 21.30 (Varighet: 1 t og 45 min.)
Sted: Utenfor Artillerigården (ved geitene)
Passer for: 11-ÅRS ALDERSGRENSE
www.fredrikstadkino.no

GAMLEBYEN

Fredrikstad Kino og Bakgaardsfilm viser den populære filmen Lange flate
ballær - av byens egen stjerneregissør Harald Zwart - med sine mange lokale
referanser. Det blir en lun og munter atmosfære på plassen utenfor
Artillerigården i det mørket senker seg, der alle har med egen stol og
eventuelt pledd. Det blir selvfølgelig salg av popkorn og drikke.

MEAN MOTION
RESONANCE

Dans/Musikk/Billedkunst
Arrangør: Mean Motion Resonance/
Dansekunst i Østfold/UiO
- Institutt for musikkvitenskap.
Tid: 20:30 – 21:15
Sted: Bakgården til Torvgaten 61-62,
«Den hemmelige hagen»
Passer for: ALLE
www.dansiostfold.no
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Inspirert av Vasilij Kandinskijs
fargemusikalske malerier skapes
forestillingen MEAN MOTION
RESONANCE med billedkunstneren
Hanne Åmli, musikerne Frode Barth
(gitar), Trygve Seim (saksofon) og
André Fjørtoft (perkusjon) samt 7
profesjonelle dansere i en installasjon
bestående av 2 tonn blanke ark.
Installasjonen står åpen dagen etter
(lørdag 16. sept) så man kan komme
og bidra til verket - maling og pensler
står klar til bruk for store og små!
Musikken som ble skapt dagen før
blir spilt mens du maler eller danser.
FREDAG 15. SEPTEMBER

ØYEBLIKK
GJENNOM 450 ÅR
Salgsutstilling
Arrangør: Atelier Gyllensten & Stahl
Tid: 18:00 – 21:00
Sted: Tøihuset, Bombardersalen
Passer for: ALLE
www.elisabethgyllensten.no
www.geirstahl.no

(Se også s. 28 Frederikfesten)

VOKALGRUPPEN
VOX

Foto: Tim Finset

GAMLEBYEN

Malere tilknyttet Atelier Gyllensten
& Stahl, samt andre inbudte malere,
tegnere og illustratører fra distriktet
viser øyeblikk fra Fredrikstads
450-årige historie uttrykt g jennom
egne bilder og bok.

Konsert
Arrangør: Vokalgruppen VOX,
Mormors Café
Tid: 17:30 og 19:00
Sted: Mormors Café
Passer for: ALLE
facebook.com/vokalgruppenvox
www.mormorscafe.com

Vokalgruppen VOX er en vokalgruppe for jenter i alderen 24 år og
oppover, med et sammensatt og variert repertoar. Under Kulturnatt
stemmer jentene i med kvalitetsmusikk i lun atmosfære på Mormors Café
i Gamlebyen. Kom og opplev en fin intimkonsert. VOX vil også opptre
ulike steder utendørs i Gamlebyen i løpet av kvelden.
Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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DEN KULTURELLE
MOTORVEI:
TEATRIDIMARE
- TEATER PÅ HAVET
Kunstnersamtale
Arrangør: Studium Actoris/
Compagnia Cajka
Tid: Ca. 22:30 (varighet ca. 20 min)
Sted: Teglhuset – Kirkegaten 31
Passer for: UNGDOM OG VOKSNE
Språk: norsk og engelsk
www.studiumactoris.no

GAMLEBYEN
34

Publikum vil få servert en klassisk
italiensk fiskesuppe.

Studium Actoris’ kulturutvekslingsprosjekt Den kulturelle motorvei, åpnet
i 2013 en ny «veibane» som kobler Fredrikstad med byen Cagliari i Sardinia
(Italia). Siden da Studium Actoris og Compagnia Cakja fra Sardinia utvekslet
flere teateroppsetninger og faglige seminarer både i Fredrikstad og Cagliari.
I anledning byens 450 årsjubileum, vil de to ensemblene samtale om
prosjektets opprinnelse, dele anekdoter og målsetninger.

FREDAG 15. SEPTEMBER

FAMILIEVERKSTEDER
I QULTHUS
Diverse
Arrangør: Kulturhuset Qulthus
Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Kulturhuset Qulthus, Smedjegaten
88 (rett ved den store parkeringsplassen
nord i Gamlebyen)
Passer for: ALLE
www.qulthus.com

ÅPENT VERKSTED
HOS LUNA SMED
Åpent verksted
Arrangør: Filip Michalik
Tid: 12:00 – 22:00
Sted: Luna Smed Verksted,
Kirkegaten 29A
Passer for: ALLE
www.lunasmed.no

GAMLEBYEN

Kulturhuset Qulthus i Gamlebyen feirer Kulturnatt med morsomme
og lærerike tilbud for barn i Edvard Munch-avdelingen. Munch brettspill
i bordversjon, collage-verksted med Munchs barnemotiver, Skrik
sprellemann og Munch selfie-automat!

Det tradisjonelle smed-verkstedet Luna Smed holder åpen smie og
demonstrerer gamle håndtverkstradisjoner under Kulturnatt. Kom og
se smeden jobbe med en levende flamme som gir produktene et glimt
av antikkens glans. (Se også s. 31 Frederikfesten)

Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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LUCID DREAM

FREDRIKSTADMARKA

Kunstvandring i skogen
Arrangør: Fredrikstad 450år/
Østfold kulturutvikling/
LUCID DREAM
Tid: Første vandring fra 21:00
Sted: Fredrikstadmarka, Bjørndalen
Passer for: ALLE
www.luciddream.no
Billetter er gratis, men kan reserveres i
forkant og hentes i luka på Fredrikstad
Kino. Første vandring starter 21:00.
Deretter puljevis. Parkering ved
Stjernehallen, for mer informasjon
se program på nett.

Slik har du aldri sett fredrikstadmarka tidligere!
Ta del i en spektakulær og unik vandring i Fredrikstadmarka etter mørkets
frembrudd med en lyd- og lysinstallasjon av den verdenskjente musikeren
Nils Petter Molvær og kurator Beate Schüler. Installasjonen har vært vist
i Düsseldorf i Tyskland, og Ekebergparken i Oslo. Nå kommer den på
besøk til Fredrikstad i anledning byens jubileum. Det blir gruppevandringer
g jennom skogen på omtrent 1 time i den ca. 2 km lange løypa, på skogsstier
i ulendt terreng. Oppmøte ved FIF-huset.
Prosjektet er et samarbeid mellom Østfold
kulturutvikling, Fredrikstad 450 år,
Kulturnatt Fredrikstad. FIF og Fredrikstad
speiderråd bidrar med g jennomføring.
Prosjektet er også støttet av Fredrikstad
Energi, Sparebankstiftelsen Østfold og
Akershus, og Kulturrådet - som en del av
Kulturhusnettverk Østfold Musikkserie.

Vises også tirsdag 12., onsdag
13. og torsdag 14. september.
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FREDAG 15. SEPTEMBER

FREDRIKSTAD
UKULELE BAND
PÅ BYFERGA
Konsert
Arrangør: Holly Gruendyke
Tid: 15:00 – 17:00
Sted: Byferga Gamlebyen - Gressvik
Passer for: ALLE

STOLPEJAKT I
FREDRIKSTAD
Vandring/Tur
Arrangør: Fredrikstad Skiklubb
Tid: Valgfritt
Sted: Sentrum, Bjørndalen,
Isegran, Gamlebyen
Passer for: ALLE
www.stolpejakten.no

ANDRE STEDER

Tre melodiøse damer fra Fredrikstad Ukulele Band opptrer med
harmonisk sang, ukulele, tin whistle og rytmeinstrumenter. Bli g jerne med
på notene under allsang! Gruppen ledes av Holly Gruendyke, kunstlærer
og gledesspreder fra California, som holder kurs og øving for både ferske
og erfarne artister hver mandag kveld på Café Magenta. På byferga blir det
musikk, sang og moro for alle aldre!

Finn stolper, registrer funnene dine og vinn premier! Fredrikstad Skiklubb
presenterer stolpejakten for hele byen - et landsomfattende prosjekt som
g jennomføres i mange byer i Norge. Det er laget et eget kart over de 40
stolpene i Fredrikstad, fordelt over forskjellige vanskelighetsgrader. Disse
registreres enten på papir, nett eller i mobil-app. Hver stolpe du registrerer
fungerer som lodd i trekningen av fine premier. Kartet finnes som fysisk
kartmappe (gratis ved Servicetorget, Turistkontoret og byfergene) og
elektronisk integrert i appen.
Fullt program på: www.fredrikstad450.no
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